
 

Twee delen en een citaat en veel beletseltekens… 

Het spirituweetje deze week is voer voor antroposofen want het begint met ‘Als ik Steiner lees…’ 

Maar ook een citaat van mezelf en interactief via het web, dus lezen maar… 

DEEL 1 

Als ik Steiner lees… 

 … voor de niet-antroposofen: Steiner lezen wil zeggen een boek van Rudolf Steiner ter hand nemen, 

het openslaan en al dan niet vanaf het begin starten te lezen en kijken wat er gebeurt… 

Als ik Steiner lees -na achttien jaar- lijken zijn teksten vanzelfsprekend. Ik lees ze en volg naadloos de 

redeneringen en beelden en knik bevestigend  bij elke zin. 

Behalve (of ook) als hij iets ontwikkeld of opbouwt. De eerste stap is simpel voor wie de 

antroposofische termenarij een beetje machtig is. De tweede stap volgt uit de eerste, dus voor wie 

logisch kan denken, simpel. Aan de derde stap voegt hij -geheel vanzelfsprekend- dingen bij die 

tussen de regels in de eerste twee stappen verscholen lagen. En bij de vierde stap is hij het spoor niet 

kwijt, maar ik wel en vind die maar eens terug. Vanzelfsprekendheid dus! 

Als ik Steiner lees, merk ik vaak op dat hij kort door de bocht gaat. Hij gaat een weg in zonder mij bij 

de hand te pakken. Er lijkt iets te ontbreken, er is een hiaat. En dat gat is niet logisch in te vullen. 

Soms lukt het me wel met de vanzelfsprekendheid van de vorige alinea, maar even vaak ook niet. 

Dan leg ik me er bij neer. 

Al met al is Steiner lezen de laatste tijd wel leuk. 

Het lukt me alleen niet om daarna met eigen woorden het gelezene uit te leggen. Jammer want veel 

is de moeite waard om te kunnen verwoorden. 

Een poging… 

Voordracht 11 van ‘Algemene menskunde”. 

We moeten opvoeden via de wil want via het hoofd lukt het niet. 

Het hoofd is vanaf de geboorte helemaal af, alles zit erin, maar het werk niet. 

Nu -na 11 maanden- kan mijn dochtertje begrijpen als ik vraag: “Waar is mama?” en andere kleine 

vraagjes, maar “Welke kleur is dat?” of een grapje … Ze kijkt me schattig aan en gaat door met wat ze 

bezig is. 

Die ‘denk’-vragen beginnen langzaam door te sijpelen, maar het is nog een lange weg tot haar 

cognitief diploma, al mag voor mij die weg veel later starten en nog langer duren (zie deel 2). 

Haar ledematen, het willen, werkt helemaal en voortdurend: trappelen, handen omhoog, grijpen, 

kruipen, rollen, … Maar het is niet af, het is een constante ontwikkeling en het gaat vanzelf. Dat 



werkt, dat kan je opvoeden! Dat doen we door voor te leven, dat doen kleuterjuffen (en meesters) 

de hele tijd in de Vrije Schoolpedagogie. 

Het middengebied, het voelen, heeft wat van beide kanten. Het droomt zegt Steiner, of toch een 

deel ervan…. Ik kom hierbij in een schemerige zone wat alles met de alinea van vanzelfsprekendheid 

te maken heeft. Dus ik leg me er bij neer. 

Tot zover de poging, ik begrijp wat ik verwoord heb en kijk wat er gebeurt als ik het wil ervaren… 

  

CITAAT 

Ik ken een antroposoof 

Ik weet het zeker! 

Ze weten elke vraag  

Precies uit te leggen 

Hun antwoord is wat vaag 

En multi-interpreteerbaar                                                            

  

DEEL 2 

Kijk even naar het volgende 

http://leestrainer.nl/toets4/begrijpend/lezen.htm 

Een voorbeeldtoets begrijpend lezen voor groep 4 of tweede klas (in de rest van de wereld). 

En kijk even naar het volgende 

http://www.examenblad.nl/document/voorbeeldexamen-nederlands-vwo-

3/2015/f=/voorbeeldexamen_vwo_bijlage.pdf 

om te lezen 

en 

http://www.examenblad.nl/document/voorbeeldexamen-nederlands-

vwo/2015/f=/voorbeeldexamen_vwo.pdf 

om op te lossen. 

Eindexamen VWO. 
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Valt er jullie iets op? 

Inderdaad, precies hetzelfde! 

Een kind van 8 moet precies hetzelfde doen als een jonge dame of heer van 18: een tekst lezen en 

multiplechoice-gewijs -met valkuilen- vragen beantwoorden. 

Maar een 18jarige heeft heel wat meer meegemaakt: de Rubicon (aan 9 jaar), de prepuberteit, de 

puberteit, een hele ontwikkeling, er is (letterlijk) een wereld van verschil tussen een 8jarige en een 

18jarige en toch moeten ze precies hetzelfde kennen en doen en daarop worden beide beoordeeld. 

Wat klopt er niet? 

Inderdaad, alles! 

Ik begrijp waarom en heb het ervaren, nu nog verkondigen… 

Maar daar hebben we het misschien een volgende keer over (over dat verkondigen)… 

 


